
           

                
  

 

 

A PEDIDO 

 

Ao Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS) 

Relator do PL (2541/2021) – Desoneração da Folha de pagamento das empresas 

 

 

Considerando os impactos negativos que o fim da desoneração da folha de pagamento 

das empresas, proposta pelo governo federal, terá sobre a geração de emprego no 

Brasil e suas consequências para as empresas dos setores hoje beneficiados pela 

medida, especialmente diante dos desafios do atual cenário econômico mundial no 

pós-pandemia, as entidades empresariais de Santa Cruz do Sul, abaixo relacionadas, 

vêm manifestar apoio à proposta do Projeto de Lei 2541/2021, cujo relator é o 

excelentíssimo deputado, e ratificar o compromisso com o desenvolvimento 

econômico do País e a manutenção da competitividade dos setores produtivos, 

defendendo o que segue: 

- Prorrogação do prazo de vigência da “Desoneração da Folha de Pagamento”, 

conforme proposto pelo PL 2541/2021; 

- Ampliação para além dos 17 setores hoje beneficiados pela desoneração, incluindo 

todos os segmentos econômicos do País; 

- Ampla Reforma Tributária já, para reduzir o custo-Brasil e promover a geração de 

emprego e renda.  

 

 

Santa Cruz do Sul, 15 de setembro de 2021. 

 

 



           

                
  

 

 

ACI SCS  - Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul 

 

ASSEMP – Associação das Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul 

 

ATIVALES - Associação das Empresas de Tecnologia da Informação dos Vales do Rio 

Pardo e Taquari 

 

AFUBRA – Associação dos Fumicultores do Brasil 

 

ACOMAC VRP – Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Vale do 

Rio Pardo 

 

CDL- Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Cruz do Sul 

 

SINDILOJAS VRP – Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Rio Pardo 

 

SINDUSCON/RS – VRP - Escritório Regional Vale do Rio Pardo do Sindicato das 

Indústrias da Construção do Rio Grande do Sul  

 

SINCOTEC /VARP - Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do 
Rio Pardo 

 

SINDIGENEROS VRPT- Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios dos 

Vales do Rio Pardo e Taquari 
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